
 تطبيقات الدرس األول : نماذج الذرة   لثالفصل الثا لثانيةالوحدة ا
 عرف الذرة

 أصغر جزء من المادة يدخل التفاعل الكيميائي

 س: اكمل العبارات التالية:

 العنصرأ. مادة مكونة من نوع واحد من الذرات 

 نود (المصعد ) اآلبينما الموجب يسمى  المهبط ) الكاثود (ب. القطب السالب يسمى 

 

 س: حدد اسم العالم الذي اسهم فيما يلي:

 ( دالتون)   افترض أن المادة عبارة عن ذرات على شكل كرات مصمته -1

 (طمسناكتشف وجود جسيمات سالبة وموجبة سميت الكترونات وبروتونات )  -2

 ( رذرفورد)  الذرة وسميت النواة اكتشف وجود الشحنة الموجبة في مركز -3

 ( بور)   مستويات الطاقة لمدارات ذرة الهيدروجين قام بحساب -4

 

 ( يسار العبارة الخاطئة مع التصحيح ( يسار العبارة الصحيحة وعالمة )س: أجب بوضع عالمة )

   لتفسير كتلة الذرة افترض العلماء وجود جسيم متعادل الشحنة سمي النيوترون  -1

   نواةتتحرك البروتونات في مسارات محددة حول ال -2

      ن معظم جسيمات الفا ستمر خالل الصفيحةأ طومسون توقع -3

 

 س:من الرسم المقابل أجب على األسئلة التالية؟

 رذرفوردالرسم يمثل تجربة  .1

 

 األجزاء المشار إليها .  سم .2

 

 علل ارتداد بعض من األشعة؟ .3

 اصطدامها بالنواة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفيحة الذهب

 جسيمات ألفا



 واجبات الدرس األول : نماذج الذرة   لثالفصل الثا لثانيةالوحدة ا
 : اكمل العبارات التالية:1س

 العنصرأ. مادة مكونة من نوع واحد من الذرات 

 المصعد ) اآلنود (بينما الموجب يسمى  المهبط ) الكاثود (ب. القطب السالب يسمى 

 أن جميع الذرات تحتوي على الكترونات طمسنج. اكتشف 

 الكاثود مجرد ضوء أن أشعة كروكسد. اعتقد 

 بحساب مستويات الطاقة لمدارات ذرة الهيدروجين بورهـ. قام 

 أن أشعة الكاثود عبارة عن جسيمات سالبة. طمسنو. اكتشف 

 

 ( يسار العبارة الخاطئة ( يسار العبارة الصحيحة وعالمة )  : أجب بوضع عالمة ) 2س

     يها شحنات موجبة وسالبةأ. اقترح دالتون أن ذرات العناصر كرة صلبة تنتشر ف

    ب. لتفسير كتلة الذرة افترض العلماء وجود جسيم متعادل الشحنة أسموه النيوترون

     ج. تتحرك اإللكترونات في مسارات محددة حول النواة

  د. توقع رذرفورد ان معظم جسيمات الفا ستمر خالل الصفيحة   

 

 : اكتب اسم العالم تحت النموذج الذي وضعة للذرة4س

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بور رذرفورد طمسن



 : ةول التاليااكمل الجد

 عدد البروتونات Zالعدد الذري  الرمز العنصر
 العدد الكتلي

A 
 عدد النيوترونات

عدد 

 اإللكترونات

 H 1 1 1 0 1 الهيدروجين

 He 2 2 4 2 2 الهيليوم

 Na 11 11 23 12 11 الصوديوم

 B 5 5 11 6 5 البورون

 O 8 8 16 8 8 األكسجين

 Cl 17 17 35 18 17 الكلور

 Ca 20 20 40 20 20 الكالسيوم

 :على عمر النصف  تطبيقات حسابية
 سنة؟ 17190جم منه بعد  100سنة فكم يتبقى من  5730هو  14-. إذا كان عمر النصف للكربون1

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .يوم؟ 19جم منه بعد  50أيام فماذا سيتبقى من  3.8هو  222-. إذا كان عمر النصف للرادون 2

2÷ الكتلة المتبقية = الكتلة البدائية 
عدد افترات 

 

2÷  50الكتلة المتبقية  = 
 5  

 جم  1.5625=  32÷  50الكتلة المتبقية = 

  سنة؟ 15جم بعد  800سنة كم يتبقى من  5. عنصر مشع عمر النصف له 3

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سنة؟ 16جم بعد 2000سنة كم يتبقى من  4عمر النصف له  . عنصر مشع4

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 جم 800البداية لدينا / 

 5بعد مضي 

 سنوات
 جم 400بقى لدينا / 

 سنة  10بعد مضي 

 جم100بقى لدينا /  جم 200بقى لدينا / 

 سنة  15بعد مضي 

 جم 100البداية لدينا / 

 5730بعد مضي 

 سنة 
 جم 50بقى لدينا / 

 11460بعد مضي 

 سنة 

 جم 12.5بقى لدينا /  جم 25بقى لدينا / 

 17190بعد مضي 

 سنة 

 جم 2000البداية لدينا / 

 سنوات4بعد مضي 

 جم 1000بقى لدينا / 

 سنة  8بعد مضي 

 جم 250بقى لدينا /  جم 500بقى لدينا / 

 سنة  12بعد مضي   

 جم 125بقى لدينا / 

 

 16بعد مضي   

 سنة 



 

 ، ما هو ناتج تحلل ألفا له؟ 218وعدد الكتلة له  88( عنصر عدده الذري 1

 عدد النيوترونات العدد الكتلي العدد الذري 

 130 218 88 الذرة المتحللة

 128 214 86 الذرة الناتجة

 

 ، ما هو ناتج تحلل ألفا له؟ 248وعدد الكتلة له  98( عنصر عدده الذري 2

 عدد النيوترونات العدد الكتلي عدد الذريال 

 150 248 98 الذرة المتحللة

 148 244 96 الذرة الناتجة

 

 ، ما هو ناتج تحلل بيتا له؟ 14وعدد الكتلة له  6( عنصر عدده الذري 3

 عدد النيوترونات العدد الكتلي العدد الذري 

 8 14 6 الذرة المتحللة

 7 14 7 الذرة الناتجة

 

 ، ما هو ناتج تحلل بيتا له؟ 26لة له وعدد الكت 12( عنصر عدده الذري 4

 عدد النيوترونات العدد الكتلي العدد الذري 

 14 26 12 الذرة المتحللة

 13 26 13 الذرة الناتجة

 

 

 

 

 

 



 واجبات الدرس الثاني : النواة   لثالفصل الثا لثانيةالوحدة ا
 : اكمل العبارات التالية:1س

 الهائلة. النوويةات الذرة بواسطة القوة أ. تتماسك مكون

 ياس لمعدل تحلل النواة.قهو م عمر النصفب. 

 هي عملية تحرير الجسيمات والطاقة من النواة. التحلل االشعاعيج. 

 : اختر اإلجابة الصحيحة2س

 النيوترونات. ذرات للعنصر نفسه ولكنّها تحوي أعداًدا مختلفة من  -1

 أ- العدد الذرى           ب -  النظائر       ج -  العدد الكتلي

 هو مجموع عدد البروتونات والنيوترونات في نواة الذرة. -2

 أ- العدد الذرى           ب -  النظائر       ج -  العدد الكتلي

 هو الزمن الالزم لتحلّل نصف كمية العنصر. -3

  عمر الربع  -عمر الكل      ج   -ب          عمر النصف -أ

 : اكمل خارطة المفاهيم التالية:3س

 

 

 

 

 

 

 التحول اإلشعاعي

عبر انطالق جسيمات 
 ألفا

 هي عبار عن 

 نواة ذرة الهليوم

 عبر انطالق جسيمات

 بيتا 

 هي عبارة عن

إلكترون أصله نيوترون يخرج من  
 النواة



 ورقة عمل الفصل الثالث   لثالفصل الثا لثانيةالوحدة ا
 مستعينا بالرسمات أجب عما يلي:: 1س

 رذرفورد ( – طمسن –كروكس  –الرسم يوضح تجربة ) دالتون  -1

 زء:اكتب الحرف في الرسم أمام اسم الج -2

 (  مهبط  أ)       -(  مصعد       ج)       -(  أنبوب تفريغ      هـ)    

 (  مجال كهربائي   ب)    

أن األشعة المهبطية جسيمات سالبة ماذا استنتج من هذه الخطوة؟  -3

 الشحنة

 

 

 

 رذرفورد ( –طمسن  – كروكس –الرسم يوضح تجربة ) دالتون  -1

 كتب الحرف في الرسم أمام اسم الجزء:ا -2

 (  مهبط   ب)      -(  مصعد       أ)       -(  أنبوب تفريغ      ج)    

 (  بطارية   هـ)    

وضع جسم وشاهد كيف تعرف هذا العالم على مصدر التوهج؟  -3

 مكان تكون الظل

 

 لذي قام بما يلي:: ما اسم العالم ا2س

 رذرفورداكتشف النواة  -1

 بوراعتبر اإللكترونات تدور في مدارات دائرية  -2

 طمسناكتشف اإللكترون  -3

 طمسنشبه الذرة بكيكة الزبيب  -4

 دالتونقال أن الذرة كرة مصمتة ال تنقسم في التفاعل الكيميائي  -5

 رذرفوردقال ان الذرة معظمها فراغ بوسطها نواة صغير عالية الكثافة موجبة الشحنة  -6

 

 أوجد ما يلي: 96وعدده الكتلي  42: عنصر عدد الذري 3س

 54عدد النيوترونات  -2    42دد البروتونات ع -1

  42عدد اإللكترونات -3

 

أوجد كال من العدد الذري والعدد الكتلي وعدد النيوترونات للذرة  229وعدده الكتلي  95: عنصر عدده الذري 4س

 الناتجة من تحلله تحلل ألفا.

 عدد النيوترونات العدد الكتلي العدد الذري 

 134 229 95 الذرة المتحللة

 132 225 93 الذرة الناتجة

 مليون سنة؟ 32جم بعد مضي  98مليون سنة فكم يتبقى من  8إذا كان عمر النصف لعنصر ما هو : 5س

 

 

 

 

 

 

 

 

 جم 98البداية لدينا / 

مليون  8بعد مضي 

 سنوات
 جم 49بقى لدينا / 

 مليون 16بعد مضي 

 سنة 

 جم 12.25بقى لدينا /  جم 24.5بقى لدينا / 

 مليون 24بعد مضي   

 سنة 

 6.125بقى لدينا / 

 جم

 

 32بعد مضي   

 سنة  مليون



 مراجعة  الفصل الثالث   لثالفصل الثا لثانيةالوحدة ا
 

 : اختر اإلجابة الصحيحة :1س

 " ال يمكن أن تنقسم الذرات أثناء التفاعل الكيميائي " إحدى بنود نظرية : -1

 د. طمسون ج. أرسطو . ب. دالتون . بور -أ

 جميع العبارات اآلتية تعد من خصائص األشعة المهبطية ما عدا : -2

 د. تمتلك طاقة حركية . ج. مشحونة بشحنة موجبة .  ب. تسير في خطوط مستقيمة  أ. عبارة عن دقائق مادية .

 النموذج الذي يشبه توزع الشحنات السالبة في الذرة بتوزع الزبيب  بفطيرة الخوخ هو نموذج : -3

 د. طمسون ج. رذرفورد ب. دالتون . بور -أ

 أول عالم اقترح الحركة الدورانية لإللكترون حول النواة هو : -4

 د. شرودنغر ج. رذرفورد . ب. شادويك بور -أ

 أحد الجسيمات اآلتية اكتشف متأخراً : -5

 د. اإللكترون . ج. النواة . ب. النيوترون . أ. البروتون . 

 اكتشف ظاهرة النشاط اإلشعاعي من قبل : -6

 د. بيكريل . ج. رذرفورد. ب. ايرين كوري . أ. مدام كوري . 

 ه :تأخر اكتشاف النيوترون بسبب كون  -7

 د. عالي السرعة. ج. متعادل الشحنة . ب. قليل الكتلة . أ. صغير الحجم .

 العالم الذي ينسب له الفضل في اكتشاف النواة هو : -8

 د. جيمس شادويك . ج. نيلز بور . ب. ارنست رذرفورد . أ. جون دالتون .

 وفقاً لجون دالتون : -9

أ. تتألف الذرات من 

 جسيمات صغيرة .

حول الذرة إلى ذرة ب. تت

 أخرى أثناء التفاعل الكيميائي .

ج. ذرات جميع العناصر لها 

 نفس الشكل والكتلة .

د. ذرات العنصر الواحد لها 

 نفس الخصائص .

 تحتل النواة : -10

أ. معظم كتلة الذرة والقليل 

 من حجمها .

ب. القليل من كتلة الذرة 

 والقليل من حجمها .

عظم ج. معظم كتلة الذرة وم

 حجمها

د. القليل من كتلة الذرة 

 ومعظم حجمها .

 في تحلل بيتا يتحلل النيوترون إلى -11

 د. بروتون و إلكترون ج. إلكترون ب. جسيم ألفا وإلكترون أ. بروتون وأشعة جاما

 . توصل طمسن إلى أن أشعة المهبط عبارة عن جسيمات عبر12

د. حدثت فقط عند مرور  عكست بالمغناطيسج. ان ب. كونت ظال لألنود أ. لونها األخضر

 تيار كهربائي

 . تحول عنصر ما إلى عنصر آخر يسمى 13

 د. سلسلة التفاعل ج. التحول ب. التفاعل الكيميائي أ. عمر النصف

 

 

 : مستعينا بالرسم المقابل اجب عما يلي:2س

 أ. ما هو العدد الذري لهذا العنصر؟

5 

 ب. ما عدد الكتلة للعنصر؟

11 

 

 

 

 

 

 

 



 ( يسار العبارات الخاطئة ( يسار العبارات الصحيحة وعالمة ) : ضع عالمة ) 3س

    . نجد في النموذج الحديث للذرة أن اإللكترونات تدور في مسارات دائرية.1

     مكونات الذرة من خالل القوة النووية الهائلة.ب. تتماسك 

    ج. في تحلل ألفا يكون عدد بروتونات العنصر الناتج أقل من العنصر المتحلل

    د. يتأثر عمر النصف للعنصر بالظروف المحيطة

     هو من قام بتجربة أنبوب التفريغ الكهربائي. سهـ. كروك

     و. كلمة ذرة تعني الجزء القابل لالنقسام.

    ع بور من احتساب طاقة مدارات الهيدروجين بدقة.ز. استطا

   ح. اعتقد رذرفورد بأن معظم جسيمات ألفا سترتد أو تنحرف بزاوية كبيرة

    40 – محية يدرس العلماء تحلل البوتاسيوط. لتقدير عمر أحافير الكائنات ال

     ي. يشترط في النظائر المستعمل طبيا أن يكون لها عمر نصف قصير.

 الرقم : اقرن بكتابة4س

 العدد الذري 8 جسيم متعادل الشحنة داخل النواة .1

 جسيمات بيتا 7 مادة بسيطة مكونة من نوع واحد من الذرات .2

 النظائر 4 تحرر الجسيمات والطاقة من النواة .3

 عمر النصف 10 ذرات عنصرة لها نفس عدد البرتونات لكنها تختلف في عدد النيوترونات .4

 العنصر 2 رون فيه أكثرمكان حول النواة يحتمل وجود اإللكت .5

 التحلل اإلشعاعي 3 نواة ذرة الهليوم .6

 جسيمات ألفا 6 إلكترونات ناتجة من تحلل نيوترون غير مستقر .7

 عدد الكتلة 9 عدد البروتونات في نواة العنصر .8

 السحابة اإللكترونية 5 مجموع عدد البروتونات وعدد النيوترونات لنواة عنصر ما .9

 النيوترون 1 ة العنصر المشعالزمن الالزم لتحلل نصف كمي .10

   

 بتحرر جسيمات ألفا فما هو العدد الكتلي للنظير المتكون؟ 226 –: عندما يتحلل الراديوم 5س

222 

 : مستعينا بالرسم اجب عما يلي:6س

 أ. ما مقدر عمر نصف لهذا النظير؟  

 دقيقة واجدة

 ب. كم جراما منه سيبقى بعد ثالث فترات من عمر النصف؟

 جم 12.5

 : هل كل النظائر لها عمر نصف؟ لماذا؟7س

 .ال ، ألن بعضها مستقر

 بروتون؟ 43ة لها ل: كم عدد اإللكترونات لذرة متعاد8س

43 

 نيوترون.  18بروتون و 17: عنصر ما تحتوي نواته على 9س

 17أ. ما هو العدد الذري لها؟ 

 35ب. ما عدده الكتلي؟  

. كم نيوترون تحتوي 80وعدد الكتلة له هو  35: عنصر ما عدده الذري 10س

 نواته.؟

 45=  35 – 80الذري = العدد  –عدد النيوترونات = العدد الكتلي 

 

 

 

 
 


